
Z Á P I S N I C A 
 

z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 14.06.2012 o 19.00 
hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 

 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny 
 
           Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý úvodom privítal 
prítomných poslancov a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 
štyria poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta 
obce p. Ing. Annu Bacovú  a p. Ivanu Šutiakovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Ľubomíra Baca 
ako predsedu,   pani poslankyňu  Ing. Annu Bacovú  a pána poslanca Milana Strempeka ako 
členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
           V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. Pán starosta navrhol 
doplniť do programu bod Prejednanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 02/2012. K takto 
navrhnutému programu neboli podané žiadne pripomienky a  bol odsúhlasený. 
 

P R O G R A M 
1. Kontrola plnenia uznesení z 10.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Prejednanie  VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 
4. Doriešenie záležitosti o výmene pozemkov 
5. Schválenie k vydaniu Otrhánskych zvestí 
6. Prejednanie návrhu na rozpočtové opatrenie č. 02/2012 
7. Organizačné záležitosti  
8. Interpelácie poslancov na starostu obce 
9. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
10. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 1./ Kontrola plnenia uznesení 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu 
a skonštatoval, že  uložené úlohy obecnému úradu z desiateho zasadania boli všetky splnené. 
 
 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
               V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že sme znovu odoslali 
žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Budovu je potrebné odvetrať, 
pretože vlhnú múry  a následne opadáva omietka z budovy. 
           Pán starosta ďalej informoval, že sa v mesiaci máj sa mal zúčastniť jednania 
s predstaviteľmi COOP Jednoty s.d. ohľadom  zrekonštruovania bývalého pohostinstva na 
predajňu. Žiaľ predstavitelia COOP Jednoty s.d. sa neozvali a stretnutie sa neuskutočnilo.  
           Starosta obce p. RNDr. Ladislav Gieci zapojil našu obec do podujatia pri príležitosti 
Dňa Zeme. Brigáda sa uskutočnila dňa 21.04.2012 vyčistením lokality „Járky“ a orezaním 
konárov na miestnom cintoríne. Brigády sa zúčastnili aj deti, ktoré zbierali v okolí miestneho 
cintorína vyhorené kahance. Pán starosta poďakoval všetkým zúčastneným a skonštatoval, že 



akcia sa veľmi vydarila. Žiaľ, k dnešnému dňu je znova v spomínanej lokalite nahádzaný 
odpad.   
           Pán starosta skonštatoval, že kultúrna akcia Posedenie pri vatre, ktorá sa konala 7. 5. 
2012 pri budove obecného úradu mala dobrú účasť. Návštevníkov neodradilo ani chladnejšie 
počasie. Aj fanúšikovia hokeja si prišli na svoje. Hokejový zápas bol vysielaný na plátno. Do 
tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Amadeo.  
            Pán starosta poďakoval p. Ing. Anne Bacovej k príprave vystupujúcich detí na Oslavy 
Dňa matiek a ostatným, ktorý sa zúčastnili pri organizovaní tejto oslavy. Program bol na 
veľmi dobrej úrovni. Prítomným matkám deti odovzdali kvet – ozdobnú trávu.  
            V mesiaci jún sa konalo športové popoludnie Deň detí. Deti prechádzali jednotlivými 
stanovišťami, kde za splnenú úlohu dostávali sladké odmeny a pečiatku do súťažného lístka.  
Pre každé dieťa bol pripravený balíček sladkostí a občerstvenie v podobe špekáčikov, ktoré si 
mohli deti sami opiecť.  Po ukončení súťaží na stanovištiach sa konala súťaž v kopaní 
pokutových kopov v kategórií deti.  Po odohratom kvalitnom zápase Ženatí – Slobodní  sa 
konala súťaž v kopaní jedenástok v dvoch kategóriách muži a ženy. 
            Pán starosta  oboznámil prítomných poslancov s vyhotovením pohľadnice našej obce. 
            V priebehu mesiaca sa členovia dobrovoľného hasičského zboru z našej obce 
zúčastnili súťaže v obci Dolné Ozorovce. Pán starosta všetkým súťažiacim poďakoval.  
              
3./ Prejednanie VZN  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 
           Vysvetlenie v  tomto bode podal pán starosta. Prítomní poslanci nemali námietky 
a návrh na spomínané VZN schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Doriešenie záležitostí o výmene  pozemkov 

               V tomto bode pán starosta vysvetlil potrebu znova schváliť uznesenie, ktoré sa týka 
záležitosti výmeny pozemkov v tomto znení:  

- schvaľuje prevod uvedeného obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa §9a ods. 8 pís. e) zákona 138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko obec 
získa týmto viacstranným obchodom do vlastníctva časť miestnej komunikácie, toho 
času  vo vlastníctve fyzickej osoby. 

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 
- súhlasí s kúpou pozemkov v kat. území Otrhánky p.č. 455/3 - zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 210 m2, 455/4 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 
evidovaných v LV č. 570 od Ľubomíra Strempeka, bytom Otrhánky 243, ďalej 
s kúpou časti pozemku p.č. 454/3 (evidovaného v LV 678), ktorá je označená 
v geometrickom pláne č. 36316709-116/11 v časti zmeny ako diel 2 vo výmere 7 m2 
od Jany Ranincovej , bytom Otrhánky 31 

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 
- súhlasí s predajom pozemku v kat. území Otrhánky – časti pozemku p.č. 454/4, 

(evidovaného v LV 412), ktorá je označená v geometrickom pláne č. 36316709-
116/11 v novom stave ako pozemok p.č. 454/4, záhrady vo výmere 76 m2 Ľubomírovi 
Strempekovi, bytom Otrhánky 243 

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 
- súhlasí s jednotkovou kúpnou cenou za pozemky prevádzané v predchádzajúcich 

bodoch vo výške 0,11 € za 1 m2 nadobúdaných pozemkov p.č. 455/3 a 455/4, ďalej 
s jednotkovou kúpnou cenou vo výške 0,60 € za 1 m2 nadobúdanej časti pozemku p.č. 
454/3 a súhlasí taktiež s jednotkovou kúpnou cenou vo výške 0,004 € za 1 m2 
prevádzanej časti pozemku p.č.454/4 

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 



- súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemku p.č.455/4 a novom pozemku p.č. 
454/6 vytvorenom geometrickým plánom č. 36316709-116/11, ktoré bude spočívať 
v práve prechodu a prejazdu v celom rozsahu týchto pozemkoch v prospech vlastníkov 
pozemkov p.č. 454/3, 454/4 a 454/5 

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 
- súhlasí so vznikom záväzku nescudziť pozemky p.č. 455/4 a nový pozemok p.č. 454/6 

bez všestranného súhlasu vlastníkov pozemkov p.č. 454/3, 454/4 a 454/5 ako terajších, 
tak aj budúcich  

      Hlasovanie:                           Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0 
 

            V tomto bode pán starosta tiež informoval, že 20.10.2011 zo 7. zasadania obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie pod bodom C./ Ukladá obecnému úradu riešiť súdnou 
cestou spor o určenie neplatnosti Zápisnice o vydržaní pozemku na p.č. 455 p. Ľubomíra 
Strempeka st., ktoré je potrebné zrušiť alebo uskutočniť.  Prítomní poslanci sa vyjadrovali 
k tejto problematike a spomínané uznesenie zo 7. zasadania zrušili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Schválenie vydania Otrhánskych zvestí 
            Vysvetlenie v  tomto bode podal  pán starosta. Taktiež poďakoval Tomášovi Ledajovi 
za spoluprácu a pri písaní článkov. Prítomní poslanci nemali námietky a návrh na vydanie 
novín Otrhánske zvesti schválili: 
Hlasovanie:                                      Za:  4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6/ Návrh Rozpočtové opatrenie č. 02/2012 VZN o poplatku za výherný hrací prístroj 
          Pán starosta predniesol návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2012 a prítomní poslanci sa 
k tomuto návrhu vyjadrovali. Vysvetlenie k jednotlivým položkám podal pán starosta. 
Rozpočtové opatrenie č. 02/2012 bolo schválené. 
Hlasovanie:                                      Za: 4               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7./ Organizačné záležitosti 
            Pán starosta upozornil na uskutočnenie Letnej školy pre deti. K tomuto bodu sa 
vyjadrila aj p. Ing. Anna Bacová a navrhla predbežný termín uskutočnenia v mesiaci august. 
P. Milan Strempek navrhol ako súčasť Letnej školy chytanie rýb v lokalite Kulháň a turistický 
pochod.    
           Pán starosta tiež upozornil na zorganizovanie kultúrneho podujatia Stretnutia 
dôchodcov. Upozornil na objednanie hudobnej skupiny a prezentačných darčekov pre 
dôchodcov a jubilantov.    
           Pán starosta ešte upozornil na uskutočnenie tanečnej Katarínskej zábavy, ktorá sa 
uskutoční 24.11.2012 a je potrebné objednať hudobnú skupinu.   
Hlasovanie:                                       Za: 4                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
          Pán starosta poukázal na potrebu zrekonštruovať schody v kultúrnom dome. K tomuto 
bodu sa pripojil aj p. Milan Strempek  a navrhol obnoviť aj strop v kuchyni v kultúrnom 
dome.  
          Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s tým, že Obec Haláčovce zaplatila 
záväzok voči Obci Otrhánky za vodovod, ale zároveň žiada našu obec o pôžičku. Prítomní 
poslanci sa vyjadrovali k tejto téme a súhlasili s pôžičkou za vopred dohodnutých 
podmienkach vo vopred vypracovanej zmluve.  
          Prítomní poslanci súhlasili s umiestnením detského ihriska za budovou bývalého 
pohostinstva. 



          Pán starosta navrhol uskutočniť brigádu na vypílenie tŕnitého porastu pri miestnom 
cintoríne v letných mesiacoch, aby sa brigády mohli zúčastniť aj deti.    
 
8./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
          V tomto bode pán starosta požiadal prítomných poslancov o pripomienky na starostu  
obce.  
          Pani Ivana Šutiaková požiadala prítomných poslancov a pána starostu obce o finančný 
príspevok pre deti, ktoré trénujú stolný tenis v našej obci a sú z našej obce. Pán starosta 
vysvetlil situáciu a navrhol schváliť sumu vo výške 400,00 € ročne v podobe dotácie.   
          Pán Milan Strempek navrhol zorganizovať športové popoludnie v obci Žitná Radiša na 
strelnici. Súťažiť sa bude v kategóriách muži, ženy, deti. Bude pripravené občerstvenie, guláš, 
pre deti špekáčky.   
 
9./ Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
         Obecného zasadania sa občania nezúčastnili.  
               
10./ Záver           
           
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
Overovatelia zápisnice: Ing. Anna  Bacová 
 
                                       Ivana  Šutiaková                                                       
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             
 


